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Úvodní slovo generálního ředitele

Politika kvality

Trojčátka

U maminky je holčička Natálka, u tatínka je Tomášek (v pravé ruce) a Jiříček

Vážení zaměstnanci,
rád využívám období závěru roku k tomu, abych s vámi sdí-
lel své myšlenky a pocity plynoucí ze spolupráce v uplynulém 
období. Máme za sebou náročný rok, a tak mi především do-
volte, abych vám vyjádřil poděkování za celoroční spolupráci, 
která v řadě oblastí pomohla uskutečnit naše plány k moder-
nizaci firemních procesů a celkovému rozvoji našeho podniku.  
Chci vám poděkovat za nadšení, se kterým jsme společně za-
čali naplňovat naši novou vizi být nejmodernějším dopravním 
podnikem v zemi. Jistěže, jsme teprve na začátku, ale bez va-
šeho pochopení a odhodlání jít do toho se mnou bychom se 
nikdy dopředu neposunuli ani o kousek.  Chci vám poděkovat 
i za to, jak přijímáte nezbytné změny ve firmě. Na cestě k vy-
tyčenému cíli, kterou jsme nastoupili, nás čekají další změny  
a především mnoho zajímavé práce. Žijeme v digitální době,  
a tak hodně změn bude v oblasti SW a IT technologií. Rád bych 
Vás ujistil, že výsledek bude stát zato. Věřím, že všichni pak bu-
deme na Dopravní podnik Ostrava a také sami na sebe ještě  
o něco více a náležitě hrdí a pyšní než je tomu dnes. Jsem rád, 
že drtivá většina přijala změnu v myšlení směrem k cestujícím, 
kteří jsou a budou důvodem naší existence, a my chceme, aby 
také oni vnímali změnu našich postojů vůči nim.
Už dnes můžeme společně pociťovat, že se nám ve firmě lépe 
dýchá a vede. Zjednodušili a napřímili jsme některé procesy, 
otevřeli jsme se v komunikaci s okolím, sebevědomě hovo-
říme o našich plánech a realizujeme je. Také v roce 2018 nás 
čeká hodně změn. Naše odhodlání měnit se, kreativně reago-
vat na podmínky vnějšího prostředí, nám pomůže nejen pře-
žít, ale být i atraktivním, žádaným a úspěšným zaměstnava-
telem a hráčem na trhu. Já osobně se na další období změn 
hodně těším, protože to našemu dopravnímu podniku vlévá 
novou krev do žil. Tento přístup vzbudí novou chuť do práce,  
a to se odrazí v kvalitě námi poskytovaných služeb a nárůstu 
počtu cestujících.
Přeji vám všem úspěšné zakončení letošního roku, krásně pro-
žité svátky a mnoho sil do nového roku.

Váš 
Daniel Morys

V souladu s požadavky revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 
představenstvo společnosti schválilo na svém jednání Politiku 
kvality Dopravního podniku Ostrava a.s. (Quality Policy). Jedná 
se o základní dokument systému managementu kvality, jenž vy-
chází z poslání a hodnot společnosti a jejich strategických zámě-
rů zahrnujících priority akcionářů a střednědobé záměry mana-
gementu společnosti. Tento dokument ve své podstatě stanovu-
je obecný rámec pro realizaci cílů kvality se zaměřením na oče-
kávání a požadavky našich zákazníků včetně dalších zaintereso-
vaných stran s cílem trvalého zvyšování efektivnosti a účinnosti 
všech procesů a činnosti v naší společnosti.

Bc. Jarmila Hudečková
vedoucí oddělení kontroly a auditu

Gratulujeme našemu řidiči Daliboru Klechovi, který se v úterý 5. prosince v 8 hodin a 51, 52  
a 53 minut stal hrdým tatínkem trojčátek Jiříčka (44 cm, 2220 g), Natálky (43 cm, 1960 g)  
a Tomáška (42 cm, 2190 g). Všichni tři i maminka jsou zdraví a plní síly. Trojčátkům věnuje  
Dopravní podnik Ostrava dárky ve výši deseti tisíc korun.

redakce

 

█ Naše strategie 
Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou 
dopravu v Ostravě. Zakladatelem společnosti, která je současným 
představitelem více než stodvacetileté tradice veřejné dopravy 
v našem regionu, je statutární město Ostrava.  

Poslání (mise): 
Jsme a budeme společností, která se orientuje se na potřeby našich 
zákazníků. Cestující a splňování jejich přepravních potřeb jsou 
důvodem naší existence. 

Vize: 
Chceme být nejmodernějším městským dopravním podnikem 
v zemi. 

Principy, kterými se řídíme: 
Vztah k zákazníkům – plnění potřeb zákazníků (cestujících), 
otevřená komunikace a měření jejich spokojenosti  
Vztah ke společnosti – efektivita, pokročilé plánování, 
zavádění nejmodernějších technologií 
Vztah k zaměstnancům – motivace a péče o stávající 
zaměstnance, nábor a obnova kvalitními zaměstnanci, vytváření 
vhodného pracovního prostředí, ochrana zdraví, otevřená 
a přátelská komunikace 
Vztah k partnerům a dodavatelům – budování vzájemně 
výhodných vztahů 
Vztah k životnímu prostředí – maximální ekologizace 
a minimalizace dopadů naší činnosti na životní prostředí  

Dokument je dostupný na 
stránkách intranetu v sek-
ci Dokumenty. V Zpravoda-
ji přinášíme jeho zkrácenou 
verzi, kterou umístíme na vi-
ditelná místa našich praco-
višť, abychom měli princi-
py, kterými se řídíme, stále  
na očích
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Změny jízdních řádů od 10. prosince 2017

Vyhodnocení kampaně  
„Už to nevidíme černě“

Asistenti přepravy v akci

Na začátku listopadu jsme spustili doposud největší kampaň roku 2017 s názvem „Už to nevidíme 
černě“. Cílem kampaně je především zviditelnit práci asistentů přepravy a více upozornit na pro-
blematiku cestování bez platného jízdního dokladu tzv.  „načerno“. 
Od listopadu jezdí v ostravské MHD denně třicet asistentů přepravy, kteří kontrolují dodržování 
přepravních podmínek. „Cestující si tuto službu velice chválí a jsou za ni rádi. Dokonce nám píší  
i cestující z jiných měst, ať jim tam asistenty pošleme“, říká generální ředitel DPO Daniel Mo-
rys. Součástí této kampaně jsme také vyhlásili amnestii, kterou jsme dali poslední šanci všem,  
kteří mají u DPO dluh za jízdu načerno. Kdo si zakoupí minimálně půlroční jízdenku, bude dluž-
níkům prominut dluh, který u DPO mají. Od 3. listopadu do 20. prosince eviduje DPO více než 
500 amnestovaných případů s celkovou výší téměř 7 mil. Kč prominutých pohledávek. DPO  
tak nad rámec běžných nákupů vydělal více než jeden milión korun na zakoupených dlouhodo-
bých jízdenkách. Ti, kteří nevyužili původní termín konce amnestie, 24. prosinec, dostali ještě další  
šanci. Amnestii jsme těsně před Vánoci prodloužili až do 31. prosince. Následně předáme nedoře-
šené případy třetí straně s cílem zajistit jejich účinné vymáhání. 
Od 1. února 2018 se zvýší snížená sazba tarifní přirážky, tedy „pokuta“ přímo na místě, ze 700 Kč  
na 1000 Kč. Na začátku kampaně DPO evidoval více než půl milionu nezaplacených pokut u téměř  
75 tisíc cestujících v celkové výši skoro sedm set milionů korun. Po skončení kampaně bude  
vedení DPO řešit předání nedořešených případů třetí straně s cílem zajistit jejich účinné vymáhání. 

Karolína Rycková

Základní fakta:∙ Počet nezaplacených pokut: 554 405∙  Počet dlužících cestujících: 74 772∙  Výše nezaplacených pokut: 677 821 390 Kč∙  Počet osob vyloučených z přepravy: 8 442 (od dubna 2017)∙  Načerno jezdí zhruba 6 % cestujících, a jejich počet meziročně 
neklesá, ale ani nestoupá∙  Zhruba tři čtvrtiny černých pasažérů jezdí na černo opakovaně 
(v roce 2016 10 tisíc z celkového počtu 14 tisíc)∙  DPO eviduje rekord u jednoho cestujícího za posledních 5 let 
377 přistižení

S platností od 10. prosince byl vydán nový knižní jízdní řád, který obsahuje tyto hlavní změny v jízdních řádech konkrétních linek:

Změny názvů zastávek
Současně se změnami jízdních řádů k 10. prosinci 2017 (viz předchozí článek) byly také změněny 
názvy některých zastávek:
„Vítkovice vysoké pece“ - nově „Dolní Vítkovice“
„Důl Hlubina“ - nově „Dolní Vítkovice Hlubina“
„Dr. Malého“ - nově „Don Bosco“
„Vřesinská“ (na ul. 17. listopadu, pro linku 58) - nově „Splavní“

Linka 24 -  Na základě požadavků společností v areálu Šverma jsou upra-
veny vybrané spoje na lince 24 vedené mezi areálem Šverma 
a Sadem B. Němcové.

Linka 39 -  Na základě požadavků města Paskova jsou provedeny změny 
spojů obsluhujících Paskov v pracovní dny.

Linka 41 -  Na základě požadavků společnosti KES jsou vybrané spoje 
prodlouženy na zastávku Kartonážka a zpět.

Linka 43 -  Provoz noční linky 43 je posílen, aby spoje navazovaly na za-
stávce Poruba vozovna na noční tramvajové linky 7 a 9.

Linka 50 -  Spoje dříve ukončené na zastávce Dvouletky, resp. vyjíž-
dějící z Dvouletek,  jsou nově prodlouženy až na zastávku  
Poliklinika.

Linka 54 -  Provoz linky o víkendech je nyní celodenně posílen na inter-
val 20 min.

Linka 62 -  V trase linky je ve směru z Nové huti jižní brány doplněna 
zastávka Důl Jeremenko.

Linka 97 -  Na lince je v pracovní dny doplněn nový spoj po 19. hodině.
redakce
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Nové zastávky na znamení 

Nové uniformy nejen pro řidiče MHD

Od neděle 10. prosince 2017 
jsme rozšířili počet zastávek 
městské hromadné dopravy, 
které budou provozovány ce-
lodenně v režimu „na zname-
ní“.
Konkrétně se jedná o těch-
to 22 nových zastávek: Areál 
OZO, Beta, Bělský les, Důlňák, 

Horní Datyně škola, Hrušovské mosty, Chovatelská, Mlékárenská,  
Na Roli, Návrší, Podlesí, Přejezd, Rychvald transformátor, Splavní, 
Společenský dům, Štramberská, U Dvora, U Chladičů, U Paneláků, 
Vrablovec střed, Vrablovec transformátor, Žižkova.
Zastávky na znamení jsou v jízdním řádu označeny poznámkou (x)  
a na zastávkových označnících červeným textem ZASTÁVKA NA 
ZNAMENÍ.

redakce

Všichni zainteresovaní si jistě dobře pamatujeme, že v letošním roce probíhalo testování nových uniforem pro řidiče MHD a anketa o jejich vzhle-
du. Uniformy jsme měli mít k dispozici již v lednu nadcházejícího roku. Bohužel výběrové řízení na dodavatele se neočekávaně zkomplikovalo a na-
konec muselo být úplně zrušeno. V současné době je znovu vypsáno a společně s uniformami pro řidiče soutěžíme také dodavatele uniforem pro 
dopravní dispečery, asistenty přepravy, autoškolu a prodavačky jízdenek. Zpoždění, které vzniklo, je zhruba půlroční, takže nové uniformy očekává-
me ve druhé polovině roku 2018.
Od poloviny roku 2018 bude také doplněn sortiment obuvi takovým způsobem, aby si řidiči u každého druhu bot mohli vybrat ze dvou variant.  
Po projednání s oddělením bezpečnosti práce a odborovými organizacemi budou do nabídky zařazeny mimo dosavadních známých typů bot nově 
další typ sandálů, polobotek a zimní obuvi – viz obrázky.

Radim Fabián

Výměna telefonního systému
V průběhu prosince řada z vás zaznamenala činnosti spojené s výměnou 
vašich telefonních přístrojů. Důvodem pro tuto aktivitu je cílená změna 
technologie telefonních ústředen a přechod na efektivní řešení pro pod-
nikovou telefonii. Náš původní telefonní systém tvořilo šest samostat-
ných ústředen Siemens propojených s hlavní ústřednou v budově ředi-
telství společnosti. Jelikož telefonní služby neprovozujeme pouze inter-
ně, ale službu poskytujeme i naší dceřiné společnosti EKOVA, je součástí 
systému i vyhrazená ústředna Siemens, která je propojena přes stávající 
ústřednu v Martinově a tím je zajištěno volání mezi EKOVOU a DPO zdar-
ma. Součástí systému je rovněž 650 ks telefonních přístrojů, které jsou  
z větší části analogové a z části digitální. Digitální přístroje řady Siemens 
OptiSet nebo OptiPoint nabízí spoustu zajímavých funkcí, ale hlavně 
umí zobrazit informace o volajícím.
Starý telefonní systém nám sloužil úctyhodných 16 let bez nějaké závaž-
nější poruchy, ale nic netrvá věčně a každé zařízení jednou ztratí pod-
poru výrobce a tím pádem i veškeré garance potřebné pro svůj pro-
voz. Ovšem ztráta podpory byl pouze jeden z mnoha důvodů plánova-
né obnovy. Požadavky rozvíjející se společnosti překračovaly možnosti 
stávajícího telefonního systému, a proto jsme vypsali veřejnou zakázku  
na jeho výměnu.
Vítězným řešením veřejné zakázky „Výměna telefonního systému II“  
se stal moderní, vysoce výkonný systém vhodný pro středně velké, vel-
ké a enterprise řešení OmniPCX Enterprise společnosti Alcatel-Lucent. 
Umožňuje přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojných 
portů a připojení do běžných telekomunikačních sítí pomocí analogo-
vých, digitálních i ISDN rozhraní. Řešení Enterprise také umožňuje při-
rozené připojení do datových sítí všech typů a přenosy hlasu typu VoIP. 
Systém nabízí dokonalé zabezpečení hlasové i datové komunikace nabí-
zející stejný rozsah služeb zaměstnancům nejen v sídle firmy, ale i mimo 
firmu.
Původní systémové telefonní přístroje nahradily IP (Internet Protocol) 

přístroje Alcatel-Lucent 8018, 
které nabízí kompaktní de-
sign s vysokým komfortem 
při používání a IP telefonii  
ve vysoce optimalizovaném 
formátu. Třířádková obrazov-
ka, kombinovaná s progra-
movatelnými a navigačními 
tlačítky nabízí uživatelsky přívětivou komunikaci s rychlým přístupem  
do centrálního adresáře.
Děkujeme všem uživatelům za vstřícnost při nasazení nového telefon-
ního systému.Věřím, že nový telefonní systém nám svými možnost-
mi vzniklé problémy vynahradí, pokryje Všechny stávající požadavky  
a umožní naší společnosti v čase růst.

Dušan Zeman

Polobotka Lovel Sandál Gallite 01 Zimní obuv Industry
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SKI tramvaj

Provozujeme smluvní kyvadlovou  
přepravu na Skalku

Jak již bylo napsáno ve zpravodaji 4/2017,  
nastal zimní čas a s tím spojená změna mo-
difikace cyklotramvaje za SKI tramvaj. Jedná  
se o totožnou nízkopodlažní část tramvajového 
vozu Vario LF2 ev.č. 1403. Změna spočívá v drob-
né úpravě, po které je umožněno převážet 7 ks lyží  
a 3 ks snowboardů.  Držáky jsou vyrobeny ve 
spolupráci s odborem technického rozvoje  
a jsou taktéž vyrobeny z nerezového materi-
álu, který navazuje na design cyklotramvaje. 
Upravený tramvajový vůz bude vypravován  
na lince č. 5, kde bude sloužit všem příznivcům 
zimních sportů.

Radek Koráb

Testování během montáže

Od pátku 1. 12. 2017 zajišťujeme smluvní přepravu do Skal-
ka Family Parku, který nabízí mnoho způsobů, jak aktivně trá-
vit volný čas. Vyžití zde naleznou hlavně rodiny s dětmi (klu-
ziště, sjezdovka, atd.). Dopravu zajišťuje na lince č. 250 mini-
bus značky Mercedes-Benz ev. č. 7902, který byl pro provoz 
na této lince opatřen speciálními reklamními polepy. Jízda 
linkou 250 je pro návštěvníky Skalka Family Parku bezplatná,  
provozovaná je od pátku do neděle v půlhodinovém interva-
lu. Na své trase spoj obsluhuje kyvadlově pouze dvě zastáv-
ky, a to „Vřesinská“ (spoje zastavují na stanovišti linek příměst-
ské dopravy) a „Skalka Family park“. V pátek jezdí linka pou-
ze odpoledne - první spoj z Vřesinské v 16:00 h a poslední 
spoj ze Skalky ve 21:45 h. V sobotu a v neděli jede první spoj  
z Vřesinské v 8:30 h a poslední spoj ze Skalky, shodně jako  
v pátek, ve 21:45 h. Linka by měla být provozována po celou zimní  
sezónu.

Radim Fabián

Výstupní a zároveň nástupní zastávka Skalka family park
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Nejčastěji se v anketě objevoval požadavek, 
aby bylo nahráno hlášení, kterým by byli ces-
tující požádáni o snížení nadměrného hluku 
ve vozidle

Prolongace jízdních dokladů

Zprávy z facebooku DPO

Anketa k hlášení cestujícím ve vozech 
MHD

V uplynulých měsících proběhla mezi řidiči MHD 
anketa o hlášení k cestujícím ve vozech MHD. 
Předně bychom chtěli poděkovat všem, kteří  
si dali tu práci a vyplnili anketní lístek.
Samotná anketa sestávala z části, ve které byla 
hodnocena na stupnici 1 (nejméně potřeb-
né) až 10 (nejvíce potřebné) současná hlášení,  
a z části, kde mohli řidiči vepsat své vlastní  
požadavky a nápady na nová hlášení, případně 
na úpravu těch stávajících.
Nejčastěji se objevoval požadavek, aby bylo na-
hráno hlášení, kterým by byli cestující požádáni 
o snížení nadměrného hluku ve vozidle. Tato žá-
dost se v různých modifikacích objevila celkem 
25 krát. Po konzultaci s vedením bylo dohodnu-
to, že toto hlášení bude do palubního počítače 
nahráno. 
Hlášení o hlučnosti by mělo být v této variantě: 
„Vážení cestující, reprodukovaná hudba ve vozi-
dle je příliš hlasitá a může obtěžovat ostatní ces-
tující a řidiče. Děkujeme za pochopení.“
Dojde také k úpravě hlášení o zpoždění, které  
u cestujících vyvolávalo negativní emoce přede-
vším kvůli slovnímu spojení „z provozních důvo-
dů“. 
Nově bude proto hlášení upraveno do této for-
my: „Vážení cestující, omluvte, prosím, zpoždění 
tohoto spoje. Děkujeme za pochopení.“
Dále z ankety vzešel zajímavý návrh, aby  
na LCD obrazovky ve vozidlech byly nahrány 

krátké instruktážní spoty s tématikou správné-
ho dodržování přepravního řádu - např. video, 
kde by bylo názorně ukázáno, jak postupovat 
při nástupu a výstupu s vozíkem, kočárkem, atd. 
Vedení odboru marketing s tímto počítá, reali-
zace proběhne v příštím roce. Tímto způsobem 
budou cestující průběžně informování o správ-
ném postupu při určitých přepravních situacích 
a nebude tedy nutno nahrávat speciální hlášení, 
např. u kočárků.
V příštím roce se oddělení příprava provozu  

Jana Trubáková (o asistentech přepravy): Teď je potkávám denně 
a vůbec jim nezávidím. Lidi místo aby byli rádi že jsou vidět, tak jim na-
dávají a hádají se s nimi, že když nemají odznak tak neukážou doklad, že 
vesta jim je málo  :-)
Dagmar Sedláčková: Dobrý den. Dnes jsem si přečetla Vaši velkorysost 
- odpuštění či stornování pokuty za jízdu načerno. Je mi 60 let. Cestuji  
s dopravním podnikem od 15 let, kdy jsem začala chodit na střední ško-
lu. NIKDY jsem nejela bez plané jízdenky. Kupuji si i celoroční. Nyní mám 
na 3 měsíce. Vždy podle financí. Škoda, že nemůžu dostat nějaký bonus 

za poctivé placení jako černí pasažéři. Ale i tak Vám přeji hodně pocti-
vých cestujících.
Martina a Pavel Chylovi: Dobrý den.  Asistenty přepravy bych poslal z 
Náměstí Republiky do Michálkovic a to několikrát den-
ně na lince 104. Děkuji za tuto službu a chválím lidi, kte-
ří tuto sužbu vykonávají. Nemají to lehké. 

redakce

Od 1. listopadu 2017 byly zahájeny prolongace jízdních výhod zaměstnanců, důchodců a jejich rodinných příslušníků pro rok 2018. Jinými slovy  
lze od tohoto data kupony nakoupit v e-shopu nebo u přepážek našich prodejen. Prolongace jízdních výhod MHD – rodinných příslušníků zaměst-
nance/důchodce, tj. žáků a studentů od 15 let do dovršení věku 26 let, byly zahájeny dne 1. 8. 2017.
Ke dni 12. 12. 2017 si časovou jízdenku dlouhodobou zakoupilo:
zaměstnanecký – roční   676 ks
bývalý zaměstnanec důchodce – roční  175 ks
rod. příslušník dospělý – roční  306 ks
rod. příslušník dítě – roční     75 ks
rod. příslušník student – 9 měsíční      4 ks 
rod. příslušník student – školní rok  365 ks (od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018)

Cena časové jízdenky dlouhodobé v rámci zaměstnaneckých jízdních výhod MHD pro rok 2018 činí:
zaměstnanec       200 Kč
rodinný příslušník zaměstnance (bez dětí od 6 let do dovršení
věku 15 let a bez žáků a studentů od 15 let do dovršení věku 26 let)  500 Kč
rodinný příslušník zaměstnance – děti od 6 let do dovršení věku 15 let 300 Kč
důchodce       400 Kč
rodinný příslušník důchodce (bez dětí od 6 let do dovršení
věku 15 let a bez žáků a studentů od 15 let do dovršení věku 26 let)  500 Kč
rodinný příslušník důchodce – děti od 6 let do dovršení věku 15 let  300 Kč
rodinný příslušník zaměstnance/důchodce – žáci a studenti 
od 15 let do dovršení věku 26 let 
časová jízdenka dlouhodobá na období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018  225 Kč
(pouze žáci a studenti, kteří v r. 2017 dovršili 15 let a mají časovou jízdenku dlouhodobou 
platnou do 31. 12. 2017)
časová jízdenka dlouhodobá na období od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 300 Kč

Marie Harakálová

chystá vytvořit různé varianty rychlé volby  
hlášení cestujícím do vozu. Celkem by mělo  
být vytvořeno přibližně sedm variant, ze kte-
rých si budou moci řidiči vybrat.

Radim Fabián
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Tramvajové okno po vybroušení škrábanců Aplikace fólieBroušení skla před aplikací fólie

Pomůžeme zaměstnancům zjistit aktuální stav jejich pohybového aparátu

Bojujeme proti vandalismu

Pracujeme zdravě – moderní řešení  
podpory zdraví na pracovišti

Vandalismus ve veřejné dopravě je dlouhodo-
bým problémem, se kterým jsou spojeny ne-
malé finanční náklady, které musíme vynalo-
žit na odstranění škod. Nejvíce škod spojených  
s vandalismem je evidováno v tramvajích. Kon-
krétně se jedná o graffiti ve vozidlech a také 
poškozená okna, kterými se budeme v tomto 
článku věnovat podrobně.  
Okna mohou být poškozena povrchově,  
to jsme do jisté míry schopni odstranit vlast-
ními silami, anebo poškozena hloubkově, což 
donedávna představovalo trvalé poškození 
okna. 
V minulých letech jsme takto znehodnoce-
ná okna po nahlášení škodní události na po-
jišťovnu museli vyměnit za nová. Takto prove-
dená oprava je ale časově i finančně náročná.  
V rámci výstupů projektu „čistota - vandalis-
mus“ byly v srpnu roku 2015 k testovacímu 
provozu aplikovány opravné fólie na tramva-
ji ev.č. 1132. Fólie byly aplikovány na druhém 

voze tramvajové soupravy, kde se vyskytuje 
vandalismus nejčastěji. Výsledkem vyhodno-
cení testovacího provozu bylo doporučení pro-
vádět opravy oken za pomoci opravných fólií.
V návaznosti na to bylo vypsáno výběrové říze-
ní týkající se aplikace ochranných a opravných 
fólií na vozidla veřejné hromadné dopravy.  
Vítězem se stala nizozemská firma Fleetshield 
BV.
Dodávané opravné fólie nesou označení „GPF 
70 Scratch Mask“ a jsou určeny pro rychlou 
opravu a následnou ochranu skla proti po-
škrábání. Před aplikací opravné fólie je nutné 
nejdříve poškozená místa vybrousit. Aplika-
ce se provádí na vozidle bez nutnosti demon-
táže skla z vozu. Samotnou fólii poškodit lze,  
ale díky tloušťce ochranné fólie to není tak 
jednoduché. S takovýmto druhem poškození  
se počítá, avšak fólii lze jednoduše odstranit  
a nahradit novou bez výměny skla. Cena opra-
vy okna tímto způsobem je o cca 70 % nižší, 

než oprava okna výměnou za nové. Vozidlo 
může být vypraveno ihned po provedení apli-
kace fólie, kdežto u výměny skla za nové musí 
dle technologického postupu pro lepená skla 
vozidlo „stát“ až tři dny. 
Ochranné fólie nesou označení „GPF 70“ a jsou 
určeny k preventivní ochraně skla proti poško-
zení a mají stejnou odolnost jako výše uve-
dené fólie. Aplikace těchto ochranných fólií  
je jednodušší, než aplikace opravných fólií,  
jelikož odpadá nutnost skla vybrousit, stačí  
je pouze očistit a následně aplikovat ochran-
nou fólii na sklo.   
Po aplikaci ochranných i opravných fólií není 
na první pohled patrné, že je okno takto opra-
veno či ochráněno. Pohled skrz okno není 
zkreslený. 
V současné době probíhá aplikace fólií  
na tramvajích. V konečné fázi bude aplikace 
fólií provedena na všech vozech typu VarioLF. 
Nová vozidla, která dopravní podnik nakoupí  

v příštích letech, budou ochrannými fólie-
mi vybavena již z výroby.

Libor Dvořáček
Ing. Marin Kašný

V rámci zdravotní prevence na pracovišti 
bude v roce 2018 probíhat v naší firmě pro-
jekt „Zdravý podnik“. Cílem projektu je snižo-
vaní rizika zdravotních komplikací z práce u ři-
dičů MHD a identifikace další vhodné strate-
gie podpory zdraví na daném pracovišti pro 
jeho další snižování. 
Jedná se především o „fyzioterapii pro řidiče“, 
která bude zaměřena na fyzioterapeutickou 
diagnostiku řidičů včetně návrhu kompen-
začního programu pro řidiče autobusů, tram-
vají a trolejbusů. Smyslem této fyzioterapeu-
tické prohlídky bude pomoci zaměstnancům 
zjistit aktuální stav jejich pohybového aparátu 
pro kvalitní ochranu zdraví nebo případné dal-
ší kompenzační či zdravotní aktivity.

Projekt bude probíhat postupně, včetně zhod-
nocení zdravotní náročnosti výkonu práce  
u jednotlivých zaměstnanců - řidičů. Fyziote-
rapeuti ve spolupráci s vedoucími zaměstnan-
ci vyberou referenční řidiče, kteří budou o při-
pravovaném projektu informováni. V projektu 
budou zapojeni dva fyzioterapeuti, kteří bu-
dou provádět analýzu činnosti, hodnocení 
rizik a sběr dat. 

V rámci přestávek poskytnou fyzioterapeu-
ti řidičům, kteří se do projektu zapojí, základ-
ní ošetření bolestivých oblastí a současně zjis-
tí zájem řidičů o možnou další zdravotní pre-
venci přímo na pracovišti. 
Výstupem bude shrnující formulář pro za-
městnance a souhrnná zpráva pro zaměst-
navatele ohledně celého týmu (např. řidičů 
tramvají) i s doporučením pro předcházení  
rizikům.
Metodické postupy diagnostiky zahrnují 
know - how společnosti ZdravýPodnik, s.r.o., 
který zahrnuje způsob, jak získat klíčové infor-
mace pro zacílenou prevenci.

Eva Kubíčková
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Tematický zájezd Kroužku přátel MHD 2017
- část II. - Rumunsko

Na konečné Făt Frumos se vedle se potkaly, vlevo tramvaj T4D 
z Halle z roku 1971 v původní krémovo-červené kombinaci  
a vpravo nízkopodlažní tramvaj typu Imperio číslo 1505  
dodaná v roce 2015 místní vagónkou Astra

Romantická konečná linky číslo 6 Piaţa Gai s vozem Düwag 
GT6 koupeném jako ojetý v Mannheimu

V současné době je v Aradu v provozu poslední původní vůz 
T4R. V letech 1974 – 1981 bylo zde dodáno z pražské ČKD cel-
kem 100 ks těchto vozů

Větší část tramvajového vozového parku tvoří v Aradu ojeté vozy T4D a 
B4D převzaté z provozu v německé Halle

V provozu jsou rovněž tyto obousměrné tramvajo-
vé vozy typu Düwag M8C pocházející z Essenu. Vedle 
těchto tramvají se zde provozují ojeté vozy i z dalších 
německých měst s rozchodem 1000 mm  

Ve vozovně Micalaca čekají na provozní nasazení vozy GT6 z převzaté z rakouské-
ho Innsbrucku. Tato vozovna postavená v roce 1913 pro vozy místní dráhy Arad – 
Podgoria by v současné době měla být již mimo provoz a sloužit pouze k depona-
ci vozidel

V bývalé vozovně místní dráhy v Ghiorocu se nachází muzeum dokumentující  
historii této dráhy a městské kolejové dopravy v Aradu. Vedle původních vozidel  
je tam taktéž zachována původní technologie měnírny s originálním vybavením  
Timişoara

Aradský dopravní podnik má i několik historických vozidel. 
Mezi nejcennější patří tento elektrický motorový vůz vyrobe-
ný pro místní dráhu Arad – Podgoria firmou Ganz Budapest 
v roce 1913. Tato vozidla nezapřou určitou podobnost s vozy 
od stejného výrobce dodané v roce 1912 pro tatranské elek-
trické železnice 

Arad

6/2017 Dopravního podniku Ostrava
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Tramvajové vozy GT4MT Armonia vznikají přestavbou původ-
ních německých tramvají GT4. Nevýhodou je, že tyto moderně 
vyhlížející vozy si zachovávají díky svému uspořádání původ-
ní vysokou podlahu

Tramvajové vozy Timiş2 rumunské konstrukce byly v místním dopravním 
podniku v provozu v letech 1972 – 2005. V současné době je zde zachováno 
několik těchto vozů pro technické a muzejní účely. Vůz číslo 334 z roku 1983 
byl dovybaven klimatizací a slouží jako vyhlídkový pro příležitostné jízdy

Základ vozového parku tramvají místního dopravní-
ho podniku tvoří krátké článkové vozy GT4 s vlečnými 
vozy GB4 pocházející z Brém a Mnichova. Na snímku 
vůz číslo 3448 je brémského původu a byl vyroben ve 
vagónce Hansa v roce 1963

Z meziválečného období se zachovaly vozy typu FII číslo 128 a 129. Byly vyrobeny 
 v roce 1927 a v roce 1930  byly po budapešťském vzoru spřaženy do trvalé dvojice.  
V provozu se udržely do roku 1985

Jeden z exponátů muzea veřejné dopravy je i tento tramva-
jový motorový vůz typu L z Vídně. Byl vyroben v továrně SGP 
ve vídeňském Simmeringu v roce 1960 a v provozu byl až do 
konce roku 1991. Pro muzejní účely byl do Timişoary předán 
v roce 2005

V bývalé vzorně opravené III. hale vozovny Ionescu se dnes nachází mu-
zeum veřejné dopravy pojmenované po význačném profesorovi místní 
polytechniky Mikloşi Corneliu

Ve vozovém parku trolejbusů převažují nízkopodlažní vozy 
Škoda 27Tr Irisbus dodané v počtu 50 ks v roce 2008. Všechny 
jsou vybaveny pomocným dieselovým agregátem o výkonu 
100 kW umožňujícím jízdu bez trakčního vedení

Velkým překvapením byl tento prototyp plně nízkopodlažní dvoučlánkové tramva-
je Autentic rumunského původu. Byla vyrobena aradskou vagónkou Astra v roce 
2016, má délku 18 600 mm, šířku 2 400 mm, asynchronní pohon čtyřmi trakčními 
motory o výkonu 120 kW každý a pojme 32 sedících a 90 stojících cestujících

Timişoara
6/2017 Dopravního podniku Ostrava
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Mikulášské jízdy 

Tradiční Mikulášské jízdy historickou tramvají Barborkou měly velký úspěch i v letošním roce. Společně s čertem, Mikulášem a andělem se projeli pře-
devším tatínci a dědečkové se svými ratolestmi. 

Karolína Rycková
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Výsledky ankety na asistenty přepravy 
V průběhu listopadu jsme nechali naše cestující hlasovat o tom, na kte-
rých linkách by rádi potkávali asistenty přepravy. Hlasovalo se prostřed-
nictvím sociálních sítí. Pravidla hlasování nebyla nijak omezena, každý 
napsal jiný počet linek, někteří psali jen určitý úsek nebo městskou část 
a jiní připojili i konkrétní čas.  Cestující by nejvíce ocenili služby asistentů 
přepravy na autobusové lince č. 21 a tramvajových linkách č. 4 a 3. Často 

se objevovalo přání cestujících vídat asistenty v okolí zastávek „Sad Bo-
ženy Němcové“, „Hranečník“ nebo v oblasti Vítkovic. Velká část hlasují-
cí veřejnosti by také ráda potkávala asistenty v nočních spojích,  a to ze-
jména ze zastávky „Stodolní“ směrem na Porubu nebo Výškovice.

Karolína Rycková
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Tramvajové mosty na ulici Plzeňské opět 
v provozu

Dne 4. listopadu 2017 byl zahájen zkušební provoz na nových tramva-
jových mostech na ulici Plzeňská přes ulici Rudnou a Polaneckou spoj-
ku. Tramvajové linky číslo 12, 17 a 18 se tak po 217 dnech mohly opět 
vrátit na své původní trasy. Skončilo tak vedení odklonem přes zastávku 
Most Čs. armády, které vyžadovalo z důvodu delší trasy vypravovat větší  
počet kurzů a tím i nárůst řidičů.
Přes veškerou snahu zhotovitele se však pro deštivé zářijové a říjnové 
počasí nepodařilo dodržet původně avizovaný termín, neboť stříka-
né izolace mostovky nešlo i přes přijatá opatření v tomto technologic-
ky nevhodném počasí realizovat. Poslední dny před uvedením do pro-
vozu byly opravdu hektické a vyžádaly si plné nasazení všech účastní-
ků výstavby. Ve čtvrtek 2. listopadu ve 13:00 hodin po provedené kon-
trole díla a jeho základní dokumentace proběhla zkušební jízda na-
ším měřicím vozem číslo 8208 a v odpoledních a večerních hodinách  
se konaly zatěžovací zkoušky obou mostních objektů. Pro provede-
ní zkoušky bylo projektantem stavby navrženo využít naší motorovou  
lokomotivu 700.536-6 a historický nákladní motorový vůz číslo 106,  
a to z důvodu jejich větší hmotnosti na jeden metr délky, než je tomu  
u běžného tramvajového vozu. Obě vozidla se na místo stavby z Areálu dílny 
Martinov přesouvala bez vlivu na provoz ostatních tramvají v odpolední  
dopravní špičce.
Jelikož veškeré zkoušky dopadly podle očekávání dobře, následují-
cí den, v pátek 3. listopadu, proběhlo místní šetření svolané Drážním  
úřadem, jehož výsledkem mělo být uvedení stavby do zkušebního pro-
vozu. Protože nebyly shledány nedodělky a vady díla bránící bezpečné-
mu užívání, byl zkušební provoz Drážním úřadem povolen. Ten bude 
probíhat do jarních měsíců příštího roku, kdy teprve po jeho vyhodnoce-
ní bude vydán kolaudační souhlas. I když oba mostní objekty jsou zatím  
v majetku statutárního města Ostrava, získali jsme tím jako provozova-
telé tramvajové dráhy mosty na současné technické úrovni a s životnos-
tí při provádění standardní údržby minimálně dalších padesát let.

Jiří Boháček

Texty k fotografiím

1.  Ještě při kontrole stavby v neděli 22. října nebylo jasné, zda nově 
avizovaný, již posunutý termín uvedení mostů do provozu bude 
zhotovitelem dodržen

2.  Práce naplno probíhaly i ve státní svátek 28. října. Do uvedení 
do provozu zbývalo pouhých sedm dnů 

3.  Pracovníci střediska trakční vedení při kontrole trolejového vedení 
před provedením první zkušební jízdy měřicím vozem 

4.  Tým pracovníků zúčastněných na výstavbě mostů po úspěšně 
provedené zkušební jízdě v odpoledních hodinách ve čtvrtek  
2. listopadu 2017

5.  Přeprava lokotraktoru budila mezi účastníky silničního provozu 
zaslouženou pozornost. Na snímku právě lokomotiva projíždí frek-
ventovanou křižovatkou v Nové Vsi

6.  Naše motorová lokomotiva a historický nákladní motorový při za-
těžovací zkoušce na mostě přes ulici Rudnou. Na obou mostních  
objektech se vždy uskutečnilo několik zatěžovacích stavů, při nichž  
se sledovalo a vyhodnocovalo chování nosné konstrukce 

2

1

3

4

56
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Trolejbus Ekova Electron 12T zahájil 
zkušební jízdy

Ocenění pro EKOVU

V červnu tohoto roku byl na veletrhu Czech Raildays  
v Ostravě představen nový český trolejbus Ekova Electron 
12T, jenž je výrobkem společnosti Ekova Electric. Proto-
typ vozidla, které je řešeno jako tzv. parciální trolejbus 
(umožňuje jízdu na baterie na části trasy bez trolejového 
vedení), vznikl pro potřeby zkoušek výrobce, který tak 
doplnil svou výrobkovou řadu elektrobusů Electron 12  
a Electron 18 o další perspektivní produkt. 
V době představení na veletrhu byl sice trolejbus již ve 
stavu, kdy jej bylo možné staticky prezentovat, ale jak 
už to u podobných prototypů bývá, nebyl v té době ješ-
tě schopen jízdy vlastní silou. Finální montáž elektric-
ké části, kterou dodala společnost Cegelec, a baterií  
(ty pocházejí od firmy EVC), byla totiž realizována  
až v průběhu léta 2017. Následovalo nezbytné ladění 
elektrické části a od počátku října 2017 se začal trolejbus 
pohybovat vlastní silou po areálu ostravských ústředních 
dílen, kde společnost Ekova Electric sídlí a kde má k dis-
pozici zkušební trolejbusovou trať. Právě na této trati byl  
pohon dále testován a softwarově upravován.
Mimo uzavřený areál se trolejbus vydal poprvé dne 31. 
10. 2017, a to na krátkou testovací jízdu v režimu na ba-
terie, při níž se trolejbus vydal do nedaleké městské čás-
ti Třebovice a zpět. 
Trolejbus si také mohli prohlédnout návštěvníci vele-
trhu Czechbus v Praze, který se konal ve dnech 21. až 
23. 11. 2017. Předpokládá se, že v brzké době by měl za-
hájit standardní koloběh zkušebních jízd (bez zátěže,  
se zátěží, s cestujícími) také v Ostravě v rámci zkušebního  
provozu. 

Leona Kuchařová

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje uspořáda-
lo 18. ročník slavnostního galavečera Region pro sebe, 
který se uskutečnil 4. 12. 2017 v Clarion Congress Hotel 
Ostrava. Toto tradiční setkání členů s představiteli naše-
ho regionu je organizováno jako poděkování a předání 
ocenění firmám a podnikům za dlouhodobý přínos pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje. 
Letošní oceněné za přínos k rozvoji Moravskoslezského 
kraje vybírali představitelé Sdružení a Krajské hospodář-
ské komory z desítek návrhů členů obou institucí.
V průběhu galavečera dostala své ocenění také společ-
nost EKOVA ELECTRIC a.s., která stále úspěšněji pokraču-
je v údržbě, modernizacích a výrobě tramvají, trolejbu-
sů a elektrobusů.

Leona Kuchařová

Mimo uzavřený areál se Electron 12T  vydal poprvé dne 31. 10. 2017

Electron 12T v areálu dílen DP Ostrava v Martinově

Ocenění za společnost EKOVA ELECTRIC převzal člen 
představenstva Jiří Martiník
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Ohlédnutí do historie tramvajové  
dopravy na Ostravsku 

Motorový vůz číslo 37 za zastávkou Přemyšov na trati Svinov – Klimkovice v posledních letech provozu

…před 90 roky 6. listopadu 1927 
byl zahájen parní provoz na po-
sledním úseku kyjovické trati  
a to z Dolní Lhoty-Čavisova do Ky-
jovic-Budišovic. Na snímku po-
hled na stanici Kyjovice-Budišovice  
se soupravou osobního vlaku vede-
nou parní lokomotivou. V pozadí  
je vidět původní skladiště kusové-
ho zboží, dřevěná remíza a zděný  
objekt nocležny

…před 50 roky 30. června 
1967 došlo k zastavení provo-
zu na posledním úseku bývalé 
místní dráhy Moravská Ostrava 
– Karvinná v úseku Hranečník – 
Dělnický dům. Tím se uzavřela  
58-letá historie této cestující-
mi velmi využívané trati pro-
cházející oběma částmi ostrav-
sko-karvinského uhelného re-
víru. Na snímku souprava čes-
kolipských vozů ve stanici Rad-
vanice na začátku 60. let minu-
lého století. 

…před 40 roky v brzkých 
ranních hodinách na Nový 
rok 1978 byl zastaven provoz  
na klimkovické „lokalce“ spo-
jující město Klimkovice se Svi-
novem. Snímek zachycuje  
atmosféru u klimkovické vý-
pravny ve Svinově na Silvest-
ra roku 1977, kdy se s tratí při-
šli rozloučit místní občané a 
fandové městské hromadné  
dopravy

…před 35 roky 1. prosince 1982 ráno odjela poslední 
tramvaj z rovněž z Hlučína do Ostravy. Nerozvážným roz-
hodnutím tehdejších orgánů byla tak zrušena a nahrazena  
autobusovou dopravou velmi využívaná tramvajová trať. 
Na snímku je dodnes existující most přes Odru mezi Přívo-
zem a Petřkovicemi se soupravou tramvajové linky číslo 1

…před 30 roky 1. září 1987 byla uvedena do provozu nová 
2,26 km dlouhá tramvajová trať mezi zastávkami Zábřeh pošta  
a Zábřeh vodárna, vedená po zvláštním tělese středem nové Výško-
vické ulice. Fotografie zachycuje nákladní motorový vůz číslo 106  
s výsypnými vozy při štěrkování vložených výhybek pro novou trať  
u zastávky Zábřeh vodárna

…před 45 roky 28. října 1972 byla ostravská tramvajo-
vá síť rozšířena o novou trať vedenou po Výškovické uli-
ci do sídliště Výškovice. Byla zde zavedena linka číslo 13 
Hranečník – Výškovice smyčka, na které byly nasazová-
ny tramvaje T3 z vozovny Křivá. Vůz T2 číslo 639 na lin-
ce číslo 7 byl na výškovické smyčce zdokumentován ne-
dlouho před svým vyřazením v roce 1988    

…před 70 roky 29. srp-
na 1947 byl elektrizo-
ván první úsek trati Svinov 
nádr. – Kyjovice-Budišovice  
v úseku Svinov nádr. – Vře-
sina, kde se nadále pře-
stupovalo na parní vlaky  
do Kyjovic-Budišovic. Elek-
trický provoz na celé trati 
byl zahájen více než za je-
den rok 19. prosince 1948. 
Snímek dokumentuje vděč-
nost tehdy samostatného 
města Svinova pracovní-
kům pracujícím na elektri-
zaci trati 
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•  Cestující ocenil pochvalou pana Zdeňka 
Smělíka, řidiče střediska doprava tramvaje 
Poruba, za trpělivé vyčkání na přestup ces-
tujících na terminálu Hranečník.

•  Pan Miroslav Pravda, řidič střediska doprava 
autobusy Poruba, si vysloužil pochvalu ces-
tujících za trpělivé vyčkání na starší paní.

•  Pan Petr Telecký, řidič střediska doprava tro-
lejbusy, obdržel pochvaly za vyřešení situace 
s nepřizpůsobivými občany, kteří chtěli ces-
tovat bez platné jízdenky a za vykázání vul-
gárního cestujícího z vozidla.

•  Cestující pochválil pana Vlastimila Mynáře, 
řidiče střediska doprava autobusy Hraneč-
ník, za profesionální zvládnutí kritické do-
pravní situace čímž zamezil dopravní neho-
dě.

•  Cestující ocenil pochvalou pana Karla Kroču, 
řidiče střediska doprava autobusy Hraneč-
ník, který svou rychlou reakcí zabránil střetu 
s osobním automobilem.

•  Pan Jan Bambušek, řidič střediska doprava 
trolejbusy, byl pochválen za profesionální 
přístup k cestujícím.

•  Profesionální výkon služby byl předmětem 
pochvaly udělené paní Bohumile Macejové, 
řidičce střediska doprava tramvaje Moravská 
Ostrava.

•  Poskytnutí pomoci cestující, která ve voze 
omdlela, bylo předmětem pochvaly udělené 
panu Liboru Ždiarskému, řidiči střediska do-
prava autobusy Poruba.

•  Pan Petr Vantuch, řidič střediska doprava 
tramvaje Poruba, obdržel pochvalu za ochra-
nu cestujících před agresivním pasažérem. 

•  Cestující pochválil pana Tomáše Vichera,  
řidiče střediska autobusy Hranečník, za čis-

tý a vyhřátý interiér  
vozidla v nepříznivém 
počasí.

•  Pan Petr Mazoch, ři-
dič střediska doprava 
autobusy Hranečník,  
si vysloužil pochvalu 
za ochranu cestujícího 
před napadením.

•  Profesionální přístup  
k cestujícím byl před-
mětem pochvaly udě-
lené panu Janu Wid-
marovi, Vojtěchu Ben-
džuchovi a paní Věře 
Breznianské, řidičům 
střediska doprava auto-
busy Hranečník. 

•  Pan Petr Repčík, řidič střediska doprava au-
tobusy Poruba, obdržel pochvalu za vyčkání 
na dobíhající cestující.

•  Cestující poděkoval paní Nataši Gerhardo-
vé, řidičce střediska doprava tramvaje Poru-
ba, a panu Stanislavu Palčovičovi, výpravčí-
mu střediska tramvaje Poruba, za pomoc při 
hledání ztraceného telefonu.

•  Řidiči střediska doprava autobusy Hraneč-
ník, pan Drahoslav Ruppenthál a pan Pavel 
Nožina, byli oceněni pochvalou za profesio-
nální přístup k cestujícím.

•  Pan Petr Spáčil, řidič střediska autobusy Hra-
nečník, obdržel pochvalu za pomoc důchod-
ci v nesnázích.

•  Pan Tomáš Gottwald, pan Jaroslav Carbol  
a pan Vladimír Jokl, řidiči střediska dopra-
va trolejbusy, obdrželi pochvalu za vyčkání  
na dobíhající cestující.

•  Cestující vyjádřil pochvalu panu Lukáši Krau-
sovi a Renému Krausovi, řidičům střediska 
doprava tramvaje Poruba, za poctivé navrá-
cení mobilního telefonu.

•  Pan Martin Sauer, řidič střediska doprava 
tramvaje Poruba, obdržel poděkování cestu-
jící za nalezení a vrácení kabelky.

•  Vyloučení vulgárního cestujícího v zapácha-
jícím oděvu bylo předmětem pochvaly udě-
lené panu René Riedlovi, řidiči střediska do-
prava tramvaje Poruba.

•  Vyhřátý interiér vozidla v deštivém poča-
sí byl předmětem pochvaly, udělené panu 
Tomáši Marethovi, řidiči střediska doprava 
tramvaje Poruba. 

•  Paní Marie Šujetová, řidička střediska dopra-
va tramvaje Poruba obdržela pochvalu od 
cestujícího za vyčkání s odjezdem ze zastáv-
ky.

•  Cestující poděkovala všem řidičům autobu-
sové linky č. 23 za snahu zmírnit zpoždění  
i přes rozsáhlé stavební práce v Rychvaldu.

•  Pan David Magdolen, řidič střediska doprava 
tramvaje Moravská Ostrava, obdržel pochva-
lu cestujícího za pomoc nevidomé osobě při 
nástupu do vozidla.

•  Vedení společnosti obdrželo šest pozitivních 
ohlasů na asistenty přepravy.

POCHVALY

Vepřová žebírka s jablečným křenem
1 jablko
1 menší mrkev
4 lžíce strouhaného křenu
100 ml hovězího vývaru
1 lžíce octa
1 lžička cukru
5 lžic sójové omáčky
2 lžíce olivového oleje
3 stroužky česneku
1 lžička tymiánu
1 kg vepřových žebírek

Poděkování vedení společnosti: Pan Vladimír Kuruc (uprostřed) po-
mohl ženě napadené ve vozidle, paní Miroslava Pospíšilová (vpravo)  
a paní Jana Večeřová (vlevo) poskytly první pomoc cestujícímu se zdra-
votní indispozicí. 

Postup:
Ze sójové omáčky, oleje, nasekaného česneku  
a tymiánu si připravíme marinádu, kterou potře-
me připravená žebírka a necháme alespoň hodi-
nu uležet. Žebírka dáme do pekáčku a vložíme 
do trouby rozpálené na 220°C. Krátce zapečeme, 
pak snížíme teplotu na 150°C. Mírně podlijeme 
vodou, pekáč přikryjeme víkem nebo alobalem 
a pečeme v troubě další dvě hodiny, nebo dokud 
není maso měkké. 
Mezitím si očistíme mrkev, kterou společně  
s jablíčkem nastrouháme najemno a přidáme 
křen. Směs zalijeme hovězím vývarem, dochutí-
me octem, cukrem a necháme odležet, než bude 
maso hotové. Podáváme s čerstvým chlebem. 
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Právo 6.11.

Právo 2.12.

MF Dnes 21.12.

MSD 23.11.

•  Profesionální výkon služby byl předmě-
tem pochvaly udělené paní Janě Maloušové  
a panu Petru Koutnému, řidičům střediska 
doprava autobusy Poruba. 

•  Pan Vladimír Slovák, řidič střediska doprava 
autobusy Hranečník, obdržel pochvalu za vy-
čkání na dobíhající cestující.

•  Cestující vyjádřil pochvalu panu Zdeňku Pa-
nochovi, řidiči střediska doprava tramva-
je Moravská Ostrava, a to za trpělivé vyčkání  
na cestujícího.

•  Pan Štěpán Pinkava, řidič střediska doprava 
autobusy Hranečník, byl cestujícím pochvá-
len za vyčkání na dobíhajícího školáčka.

•  Profesionální přístup byl předmětem pochva-
ly, kterou vyjádřila cestující panu Petru Tešlo-
vi, řidiči střediska doprava tramvaje Poruba.

•  Poskytnutí první pomoci osobě, které se udě-
lalo ve spoji autobusové linky č. 54 nevolno  
a přivolání rychlé záchranné služby bylo před-
mětem pochvaly panu Marku Švestákovi, řidi-

či střediska autobusy Hranečník.

•  Cestující na invalidním vozíku ocenil pochva-
lou paní Naděždu Bilíkovou, řidičku střediska 
doprava tramvaje Poruba, za pomoc při ná-
stupu a výstupu.

•  Bezpečná a plynulá jízda v nepříznivém po-
časí byla předmětem pochvaly udělené paní 
Anně Řeháčkové, řidičce střediska doprava 
tramvaje Poruba.

•  Paní Dana Bajgarová, řidička střediska do-
prava tramvaje Moravská Ostrava, obdržela  
pochvalu za vyčkání na cestující.

•  Paní Miroslava Pospíšilová a paní Jana Ve-
čeřová, řidičky střediska doprava tramvaje  
Poruba, obdržely poděkování cestujícího  
za poskytnutí první pomoci.

•  Pan Vladimír Kuruc, řidič střediska dopra-
va tramvaje Poruba, obdržel pochvalu vede-
ní společnosti za pomoc cestující ženě, která 
byla fyzicky napadena ve vozidle.

•  Cestující vyjádřila své poděkování za navráce-
ní mobilního telefonu panu Zdeňku Hurtovi, 
řidiči střediska doprava autobusy Poruba.

•  Pan Libor Pokluda, řidič střediska doprava  
trolejbusy, byl cestujícím pochválen za styl jíz-
dy a vyčkání na starší dobíhající cestující.

•  Pisatel pochvaly ocenil přístup pana Mirosla-
va Tichého, řidiče střediska doprava trolejbu-
sy, který na něj vyčkal s odjezdem ze zastáv-
ky „Hulváky“.

•  Pan Radim Fabián, který vykonával službu 
jako řidič střediska doprava autobusy Poruba, 
obdržel poděkování účastníků cizí dopravní 
nehody za poskytnutí první pomoci a odvoz 
zraněného do nemocnice.

•  Navrácení mobilního telefonu bylo předmě-
tem pochvaly určené pracovníkům odděle-
ní přepravní kontrola panu Jiřímu Šafránkovi  
a panu Janu Mecnerovi.

oddělení marketingové služby  
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Náklad: 2000 výtisků
NEPRODEJNÉ!

Křížovka

Dostál Petr 30  16.12. 2017 TAP

Moravec Pavel 30  16.12. 2017  TAP

Mus Martin 30 18.12. 2017  TAP

Pěchovič Miroslav 30  18.12. 2017  TTP

Šafran Jiří 30 18.12. 2017  TAH

Šrom Pavel 30 18.12. 2017  TTR

Tobiáš Milan 35 4.11. 2017  DTO

Chyla Jaromír 35 16.12. 2017  EPJ

Pončová Eva 35  16.12. 2017  TTO

Veselý Vlastimil 35 16.12. 2017  TTP

Pinkava Štěpán 40  1.12. 2017  DAH
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ovoce

anno
domini
patřící
aleně

neod-
borník

osobní
zájmeno

značka
pracího
prášku

glazura

operní
umělkyně

mraz-
nička

pobídka
způsob
barvení
tkanin

kozel
(nář.)

styl
hudby

náš pre-
zident

asijští
jeleni

hudební
dílo

citosl.
bolesti

druh
brukve

krátká
oj

oděvní
závod
(zkr.)

spisovat

povel
psovi

zn. nano-
sekundy

sklovitý
meteorit
jm. mon-

tanda

otočný
nosník

oŽehnutí
(mn. č.)
jm. skl.

krejčího

vědní
obor
šicí

vlákno

2. díl
tajenky

solmi-
zační

slabika

ranní
nápoj rozlehlá německy

„jeden”
sloven-

sky
„irové”

domácky
atanas útok 10x10 domácky

kornel

šachty

vozidla

římských
49

říká soused sousedovi: „ tak uŽ mi
zloději stěrače neukradnou!”

„jak to?”
...viz tajenku kříŽovky.

GRATULUJEME!

Paukertová Helena 25 1.11. 2017 DAH

Šiška Pavel 25 9.11. 2017  DTO

Rekšák Pavel 25 12.11. 2017  DDD

Janíčková Jarmila 25  16.11. 2017  DTO

Flísková Vladimíra 25 17.11. 2017  DTP

Jičínská Jana 25  17.11. 2017  DTP

Krčková Bohumila 25 17.11. 2017  DTP

Karman Jiří 25 19.11. 2017  DDD

Malinka Jan 25 10.12. 2017  TVS

Slovák Vladimír 25 10.12. 2017  DAH

Řepková Hana 30  1.12. 2017  DDD

Sýkorová Jeanette 30  12.12. 2017  TTO
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